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Az elmúlt idıszak eseményeirıl 
Kedves Zsámbokiak ! 
 

A 2010. október 3-án lezajlott he-
lyi önkormányzati választáson meg-
jelent választópolgárok többségének 
döntése alapján az a felelısségteljes 
megtiszteltetés ért, hogy a következı 
négy esztendıben ismét polgármes-
terként szolgálhatom településünk 
érdekeit. 

 
 Öröm, büszkeség is ez a bizalom, 

mellyel a település polgárai megtisz-
teltek, melyért ezúton is köszönete-
met fejezem ki. 

Biztos vagyok benne, hogy 
Zsámbok község választópolgárai 
ezúttal is korrekt, összetartó, érdek-
kötıdés-mentes, gyakorlatias döntés-
hozókat választottak, akik megfelelı-
en képviselik majd a választópol-
gárok önkormányzáshoz való közös-
ségi jogait. 

 
Munkánk során igyekezetünk 

arra fog irányulni, hogy a helyi köz-
életi feladatainknak jól megfeleljünk, 
hiszen számunkra Zsámbok község 
az otthon. Rajtunk is múlik, hogy 
otthonosabbá, szebbé és gazdagabbá 
tudjuk-e tenni. 

 
Kiemelten fontosnak tartom, hogy 

a képviselı-testület a falu közösségé-

nek érdekeit szem elıtt tartva, a kép-
viselıi eskühöz híven szolgálja a falu 
minden lakóját. 

Önök munkát, tiszteletet és tisz-
tességet várnak el az Önkormányzat-
tól, erre adták voksukat, így nekem 
és a képviselı testületnek az a felada-
ta, hogy a következı években to-
vábbra is ennek az elvárásnak megfe-
leljünk. 

 
Eddigi községpolitikánkat a nyu-

godt, békés és kiegyensúlyozott épít-
kezés, a település töretlen fejlıdése  
iránti igény határozta meg. Ezt a 
munkát szeretném folytatni a követ-
kezı négy évben is, az Önök elen-
gedhetetlen segítségével. 

 
A település fejlesztését, fejlıdését,  

az élet biztonságosabbá tételét tar-
tom fontos feladatnak. A település 
arculatának további alakítása a biz-
tonságos intézményi mőködtetés, 
munkahelyteremtés feltételeinek ki-
alakítása, idısekrıl-fiatalokról  való 
gondoskodás, amelyet a képviselı - 
testület a választási programban el-
hangzottak alapján támogatott. 

A következı négy év munkájának 
középpontjában a már megkezdıdı 
csatorna beruházás áll.  Az önkor-
mányzati rendszer átalakítása, a nor-

matív állami támogatások csökkené-
se még inkább arra ösztönöz, hogy 
jól kihasználjuk és éljünk a pályáza-
tok adta lehetıségekkel. 

 
Vallom, egy közösség csak úgy 

fejlıdhet, ha érvényre jut benne a 
társadalommá szervezıdés alapvetı 
értelme és célja: az együttmőködés. 

Az együttmőködésnek természe-
tesen része minden itt lakó, aki a falu 
fejlıdéséhez szeretne hozzájárulni. 

 
Egy klasszikust idézve a gyıztes-

nek nem igaza van hanem feladata. 
A gyıztestıl nem azt várjuk hogy 
bizonygassa az igazát, hanem azt, 
hogy tegye a dolgát, teljesítse a fel-
adatát. 

 
Ennek szellemében szeretném ha 

végeznénk feladatunkat, hogy együtt 
gondolkodva a falu értékeinek meg-
ırzése, fejlesztése közös összefogá-
son alapuljon. Szeretném, ha az itt 
élık jól éreznék magukat és munkán-
kat alkotó észrevételeikkel, javaslata-
ikkal, jó szándékkal segítenék. 

 
A képviselı-testület nevében is 

megköszönöm bizalmukat, támoga-
tásukat. 

Holló Ilona 
polgármester 

Bajdikné Bálint Mária 
Bajnóczi Béla 
Kókai Zoltán 
 

Lapu István    -alpolgármester 
Szigetiné Simon Rozália 
Zombor Gabriella 

A képviselı-testület megválasztott tagjai: 

     Szociális  
és  

Egészségügyi Bizottság 
 
Szigetiné Simon Rozália  - elnök 
 
Zombor Gabriella    - elnökhelyettes 
Bajdikné Bálint Mária 
Kaján Jánosné 
Pap István  

Holló Ilona   -  polgármester 

Pénzügyi  
és  

Ellenırzési Bizottság 
 

Kókai Zoltán    - elnök 
 
Bajnóczi Béla – elnökhelyettes 
Bajdikné Bálint Mária 
Gönzöl Mónika 
Dr. Tóth G Zoltán 

Megkezdıdtek  
a szennyvízberuházás munkálatai.  

A  lıszermentesítés befejezése után  
a régészeti feltárásokat a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága kezdte meg. 
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A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményérıl.. 

2010. október 3-án került sor településün-
kön is a helyi önkormányzati képviselık és 
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkor-
mányzati képviselık választására. 

A helyi önkormányzati képviselık és 
polgármesterek választásán jelenleg is két 
szavazókör mőködött a településen, az 1. 
szavazókör a Mővelıdési Házban, a 2. az 
Általános Iskolában. 

 
A választói névjegyzékben a szavazás 

megkezdésekor 2000 választópolgár szere-
pelt. A településre igazolást nem adtak ki más 
helyrıl, illetve mi sem adtunk ki igazolást 
olyan személy részére, aki tartózkodási he-
lyén kívánt szavazni. Így a választás napján a 
névjegyzékbe új személyt nem lehetett fel-
venni. 

A választásnál mindkét szavazókörben 8 
fıs Szavazatszámláló Bizottság mőködött. A 
bizottságokból 3 fı a képviselı-testület által 
választott tag volt, míg 5-5 fıt a jelöltek, 
illetve jelölı szervezetek delegáltak a bizott-
ságokba. 

 
A Helyi Választási Bizottság 5 fıbıl állt, 

melybıl a 3 képviselı-testület által választott 
tagon túl 2 fıt a településen induló jelöltek 
delegáltak. 

A szavazás napján 1013 választópolgár 
jelent meg szavazás céljából. Ez 50,65 %-os 
részvételt jelent. Az országos részvételi arány 
46,64 % volt. 

2006-ban Zsámbokon a részvételi arány 
58,08 % volt, míg az országos részvételi 
arány 53,12 % volt. 

A visszautasítottak jegyzékén az 1. szava-
zókörben 4 személy szerepelt. Ezek a válasz-
tópolgárok azért kerültek visszautasításra, 
mert személyazonosságukat nem tudták iga-
zolni, okmányaikat nem vitték magukkal a 
választásra. Ezek közül három választópolgár 
késıbb ismételten megjelent szavazni érvé-
nyes okmányaival és akkor már lehetısége 
nyílt arra, hogy éljen választójogával. A 2. 
szavazókörben nem került visszautasításra 
senki. 

A választás során egy rendkívüli esemény 
történt. Az 1. sz. szavazókörben a szavazófül-
kében a Szavazatszámláló Bizottság egy ki-
töltött érvényes polgármesteri szavazólapot 
talált. A bizottság a szavazólapot urnából 
hiányzó szavazólapnak minısítette. Egyéb 
rendkívüli esemény nem történt, a szavazás 
rendben zajlott. 

A szavazóhelyiségek reggel 6-tól 19.00 
óráig tartottak nyitva. A választás eredmé-
nyes volt. 

 
A polgármester választáson 4 jelölt 

indult. A szavazás során az érvénytelen sza-
vazólapok száma 12 volt, amely 1,18 %-os 
arányt jelent. Az urnából két szavazólap hi-

ányzott, az 1. sz. szavazókörben hiányzónak 
minısített szavazólappal együtt. 
A választás eredménye: 
1. Holló Ilona független 602 szavazattal ez a 

szavazatok 60,26 %-át jelenti. 
2. Szabó Krisztián független 138 szavazattal 

13,81 %-kal. 
3. Buzás Ádám független 137 szavazattal, 

13,71 %-kal. 
4. Tóth István Jobbik Magyarországért Moz-

galom 122 szavazattal 12,21 %-kal. 
A megválasztott polgármester a legtöbb sza-
vazatot kapott Holló Ilona független jelölt 
lett. 
 

A települési önkormányzati képviselık 
választásán 20 jelölt kérte a nyilvántartásba 
vételét.  

A szavazás során az érvénytelen szavazat 
száma 18 volt, amely 1,78 %-os arányt jelent. 

A községben a lakosságszám alapján 6 
képviselı választására volt lehetıség. 

Egy szavazólapon tehát 6, vagy annál 
kevesebb jelöltre lehetett érvényesen szavaz-
ni. 

 
Összesen a két szavazókörben 4872 érvé-

nyes szavazatot adtak le a választópolgárok. 
A választás eredménye: 

1. Bajdikné Bálint Mária független 449 sza-
vazattal, mely az érvényes szavazatok 
9,22 %-a 

2. Bajnóczi Béla független 409 szavazat, 8,39 
% 

3. Kókai Zoltán független 393 szavazat 8,07 
% 

4. Lapu István független 341 szavazat 7 % 
5. Zombor Gabriella független 331 szavazat 

6,79 % 
6. Szigetiné Simon Rozália független 324 

szavazat 6,65 % 
 

Az elsı hat legtöbb szavazatot kapott 
jelölt került megválasztásra képviselı-
ként. 

További eredmények: 
7. Kókainé Soós Erika független 317 szava-

zat 6,51 % 
8. Ládi László független 315 szavazat 6,47 % 
9. Buzás Ádám független 291 szavazat 5,97 

% 
10. Makádi Zsolt független 242 szavazat 4,97 

% 
11. Gyıry László független 211 szavazat 4,33 

% 
12. Halászi Ádám Jobbik Magyarországért 

Mozgalom 205 szavazat 4,21 % 
13. Tóth István Jobbik Magyarországért 

Mozgalom 197 szavazat 4,04 % 
14. Makádi László független 190 szavazat 3,9 

% 
15. Bense Mihály független 163 szavazat 

3,35 % 

16. Tóthné Götz Mariann Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom 149 szavazat 3,06 % 

17. Zinner Istvánné független 105 szavazat 
2,07 % 

18. Oláh Imre MCF 101 szavazat 2,07 % 
19. Oláh Iván MCF 72 szavazat 1,48 % 
20. Oláh Róbert MCF 67 szavazat1,38 % 

 
A megyei közgyőlés tagjainak választá-

sára  is ezen a napon került sor. A választó-
polgárok 3 listára szavazhattak. Összesen 37 
érvénytelen szavazólap volt. Az urnából 3 
szavazólap hiányzott. 973 érvényes szavazat 
került leadásra. 

A településünkön a szavazás eredménye: 
1. FIDESZ KDNP 531 szavazat 54,57 % 
2. JOBBIK Magyarországért Mozgalom 237 

szavazat 24,36 % 
3. MSZP 205 szavazat 21,07 % 

A megyei közgyőlés tagjait a megye ösz-
szes településérıl beérkezı szavazatok alap-
ján választották meg. A választás eredménye-
ként a FIDESZ KDNP 26 mandátumot szer-
zett, az MSZP 10 mandátumot, míg a JOB-
BIK Magyarországért Mozgalom 7 mandátu-
mot szerzett a Pest Megyei Közgyőlésben. 

 
A településen cigány kisebbségi önkor-

mányzat választására is sor került. A vá-
lasztáson azok vehettek részt, akik cigány 
kisebbséghez tartozónak vallották magukat és 
elızetesen kérték a választói névjegyzékbe 
való felvételüket. Ez összesen 55 személy 
volt. A szavazáson csak ezek a személyek 
vehettek részt, a választás napján új választó-
polgárok névjegyzékbe történı felvételére 
nem volt lehetıség. 
A kisebbségi választás lebonyolítása érdeké-
ben új szavazókört kellett kialakítani. Erre a 
Kacó Napközi Otthonos Óvodában került sor. 
A választáson 7 jelölt indult, akit jelölı szer-
vezetek bízhattak meg. Ebbıl összesen 4 
jelöltet választhattak meg. 
A szavazás során 12 személyt utasított vissza 
a választási bizottság, valamennyit azért, mert 
nem szerepelt a választói névjegyzéken. 
 
Összesen 24 választópolgár adta le a szavaza-
tát, amely 43,64 %-os részvételi arányt jelent. 
A választás végeredménye: 
1. Oláh Ferenc MCF Fórum 24 szavazattal 
2. Oláh Jánosné MCF Fórum 23 szavazattal 
3. Oláh János MCF Fórum 22 szavazattal 
4. Kovács János MCF Fórum 21 szavazattal 
İk lesznek tagjai a cigány kisebbségi önkor-
mányzatnak. 
A választáson a Roma-Magyar Mővészeti, 
Oktatási Egyesület jelöltjeként indult Baranyi 
József, Vidák Hajlanka és Horváth Miklós 
dányi lakosok nem kaptak érvényes szavaza-
tot. 
 

Urbán László 

A Helyi Választási Bizottság Elnöke 
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A beszélgetés: 
 
- Különleges nevő a foglalkozásod. Mit 

jelent a paleontológus szó? 
- A paleontológia az ıslénytannal foglal-

kozó tudományág. A paleontológia szak nem 
létezik külön. Paleontológus biológusból, de 
fıként geológusból lesz. Az ember hallgató-
ként ezek közül valamelyik szakra adja be a 
jelentkezését. Bejár az İslénytudományi 
Tanszékre, valamilyen diákköri munkát 
végez, szakdolgozatot készít. Így lesz valaki-
bıl paleontológus. Más kérdés, hogy el tud-e 
helyezkedni ebben a szakmában. Ha valaki 
ebben a szakmában dolgozik, valamilyen 
egyetemen vagy tagintézményében oktatja 
az ıslénytant; vagy pedig kutatóként múze-
umban vagy valamilyen más közintézmény-
ben, alapítványnál tud dolgozni. 

 
- Mikor határoztad el, hogy ilyen irány-

ba indulj? 
- Minden gyerek érdeklıdik a dinoszauru-

szok iránt. Van, aki gyerek marad. Talán a  
legelsı, ami ezzel  kapcsolatos: még nem is 
jártam az iskolába, kb. hat éves lehettem, 
amikor anyukám kapott egy könyvet, melyet 
Burián professzor és egy másik cseh paleon-
tológus  festményei illusztráltak. Akkor 
láttam elıször, hogy léteztek dinoszauru-
szok, hogy egyáltalán léteztek ıslények. 
Amikor a gimnáziumba mentem, ott már  
tudatosan arra készültem, hogy biológus 
leszek, s majd - talán - foglalkozhatok ıs-
lénykutatással. Azért mentem biológusnak, 
mert ı az  élettani oldaláról közelíti meg az  
ıslénytant. A gimnáziumban biológia fakul-
tációra jártam, majd az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem biológia szakára. Amikor 
céltudatosan ıslénytanra adtam volna a feje-
met, még nem reméltem, hogy valaha gerin-
cesekkel foglalkozhatom Magyarországon. 
Az embernek nincsenek olyan nagy lehetı-
ségei, mint mondjuk Amerikában, Kínában 
vagy olyan országban, ahol nagyon változa-
tos kızetek vannak. Abban bíztam, hogy 
ıslénytannal foglalkozhatok; tengeri sünök-
kel, csigákkal, kagylókkal. Nem reméltem, 
hogy gerincesekkel is.  

 
- Hallottam, hogy voltál különbözı kuta-

tó expedíciókon. Mikben vettél részt? 
- A legfontosabb, ami az egész szakmán-

kat, pályánkat megszabja - nekem is, a kollé-
gáimnak is, a barátaimnak is, akikkel együtt 
dolgozunk - egy lelıhely, ami itt van a Ba-
konyban. Itt van a mai Magyarország terüle-
tén, az elsı szárazföldi gerinces lelıhely a 
földtörténeti középkorból. Korábban már a  
XIX. század végén, a XX. század elején 
Erdélyben báró Nopcsa Ferenc, az elsı ma-

gyar paleontológus, kutatásokat végzett. 
Dinoszauruszokkal és egyéb kréta hüllıkkel 
foglalkozott. Ez a lelıhely Trianon után 
elveszett.  Báró Nopcsa Ferenc meghalt. 
Nagy szünet volt egészen az 1960-as évekig, 
amikor lábnyomokat találtak a Mecsekben 
1966-ban. Azonban ezeknek az állatoknak a 
maradványai nem voltak ismertek hazánk 
területérıl. 2000-ben İsi Attila, akkori geo-
lógushallgató (most a kutatócsoportunk ve-
zetıje) találta az elsı csontokat egy bakonyi 
bauxitbányában. Ez az a lelıhely, amelyre 
minden évben visszajárunk. Az elsı ásatás 
2001-ben volt. Nyaranta eleinte két hétig, 
késıbb három hétig, az idén is három hétig 
tartott. Egész nagyszabású expedíciónak 
számít, kb. húsz emberrel. Sátrakba kitelepü-
lünk, abban alszunk. A bányaépület mellék-
helyiségeit, áramát használhatjuk. Az utóbbi 
években a réteget fejtjük a bányában. A 
bánya munkagépekkel segített, ötezer négy-
zetméteres területen letakarították az egy-két 
méteres fedıréteget. Ebbıl minden évben fel 
tudunk tárni 20-30 négyzetmétert. Kb. 40 
évre elég kutató terület ez.  

A szakmának köszönhetıen sok helyre 
eljut az ember. Konferenciákra, tanulmány 
utakra. Kollégám járt Kínában; Belsı-
Mongóliában, a Góbi- sivatagban. 

Voltunk Spanyolországban pár napos 
feltáráson. Közös project keretében jártunk 
Argentínában, ık pedig nálunk.  

Erdélyben ıslénytani vándorgyőlésen is 
részt vettünk. Ez nem számított ásatásnak, 
mint az elızıek.  

Ha kijutunk külföldre, mindig megpróbál-
juk megnézni az ottani lelıhelyeket. Ahány 
lelıhely, annyi technika, mindig tanulunk 
egymástól 

 
- Mibıl tudjátok, hogy milyen állat 

csontját találtátok meg? Mi történik a meg-
talált csontokkal?  

- Évek óta nagyon sok csontot találunk. A 
külföldi anyagokat megvizsgáljuk, elıbb-
utóbb rááll a szemünk. A csont anyaga ki-
cserélıdött, már  nem az  eredeti csont, de a 
struktúráját megtartotta. Ha pl . a  
hungaroszaurusznak egy kis csonttöredékét 

találjuk meg, már tudjuk, hogy mit találtunk. 
Ugyanis annyira különbözik a lelıhelyen 
talált összes többi csont szövetétıl. Megta-
láljuk a lelıhelyen a csontot, megpróbáljuk 
kiszedni, konzerválni különbözı  oldatokkal. 
Ha nem megy másként, egy darab kızettel 
együtt becsomagoljuk, wc-papírba, alufóliá-
ba, ha nagyon nagy a kızet, akkor gipszel-
jük. Bekerülnek a laborba, ott kipreparáljuk. 
Majd megkezdıdik a tudományos feldolgo-
zásuk. A megtalált csontokat összehasonlít-
gatjuk más leletekkel, megnézzük a bélyege-
ket. A jellegzetességek alapján meg tudjuk 
mondani, hogy egy korábban leírt, vagy egy 
új valami, amit még soha nem találtak. Ez 
után kapnak a csontok rendszertani besoro-
lást. Rendszertani információ szempontjából 
azok a csontok számítanak értékesnek, ame-
lyeknek az egymáshoz kacsolódó izületei 
épek (pl. a végtagcsontoknál), illetve egy 
koponyacsontnál az alsó álkapocs eleje és 
vége nem hiányzik.  

 
- Amikor azt kértem Lacitól, hogy mesél-

jen el egy érdekes történetet valamelyik 
csont megtalálásáról, amelyik a legkedve-
sebb élménye, ezt válaszolta: 

- Olyan nincs, mindegyik érdekes. 
Mégis kiválasztott egy történetet, a legel-

sıt, amelyben részt vett. Hosszasan, ám 
érdekesen, teljesen beleélve magát, mesélt el 
egy történetet. Sugárzott belıle, mennyire 
szereti ezt a munkát. Igazi kutató./ 

 
Nekem (is) megtiszteltetés, hogy Makádi 

László ıslénykutatót ismerhetem, és valaha 
taníthattam. Köszönöm a  beszélgetést. Kívá-
nom, hogy sikerüljön megvalósítani a Ma-
gyar Természettudományi Múzeumban ter-
vezett kiállítást, és hogy sok munkát, kuta-
tást végezzél az általad választott szakmá-
ban.  

Január közepén várunk minden érdeklı-
dıt Makádi László paleontológus bemutat-
kozására, elıadására a József Attila Mővelı-
dési Házban. (Várható dátum: január 21. 
péntek du. melyet hirdetünk még a Kábel tv 
újságban, és a honlapon is! ) 

Lapu Márta 

Egy érdekes ember 
Nagyon megörültem, amikor azzal a feladattal bíztak meg, hogy Makádi László paleon-

tológussal beszélgessek. Ugyanis „Lacika” a tanítványom volt a 3. és 4. osztályban. Széles 
látókörő, kicsit „elvarázsolt” világban élı gyerek volt. Érdekelték a titkok: pl. a  Titanic 
elsüllyedése, az azt körülvevı rejtélyek; a kémiai változások. 

Laci ma már komoly fiatalember. Amikor telefonon felhívtam, szívesen és örömmel 
vállalkozott a beszélgetésre:  

- Nekem megtiszteltetés. - mondta.  
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Kedves Olvasóim! 
 

Mint bizonyára emlékeznek, a Zsámboki Krónika 
elızı számában a méhnyakrák aktív megelızési lehe-
tıségérıl, a Human Papilloma Vírus-HPV-ellen adható 
védıoltás sorozatról értekeztünk, valamint egy felhí-
vást intéztem a 13-18 év közötti nagykislányok szülei-
hez, miszerint kellı számú érdeklıdés esetén  
tárgyalásokat próbálok folytatni a gyártó angol céggel 
árengedményeket elérendı. Nos,örömmel értesítem a 
lakosság érdeklıdı részét, hogy részint a jelentkezési 
arány, másrészt az elért tárgyalási pozíciók is nagy 
elégedettségre adhatnak okot. Amikor hasonló nagysá-
gú környékbeli faluban 3 jelentkezı akadt, ugyanakkor 
Zsámbokon több mint húszan jelentkeztek és vásárol-
ták meg három részletben féláron a védıoltás soroza-
tot. Ne kérdezzék, ennek mi lehet az oka, magam sem 
tudok erre válaszolni, hisz ma Magyarországon min-
denkinek nehéz váratlan költségekre közel 50 ezer fo-
rintot áldozni, de úgy tőnik tudatosult az a nagyszerő 
lehetıség a szülıkben, hogy igen, egy szörnyő dagana-
tos betegség, mely fıleg szexuális úton terjed, egyszer 
s mindenkorra kivédhetı e drágának tőnı injekciók-
kal. Elismerésem fejezem ki ezen embereknek, vala-
mint köszönetet mondok asszisztensnımnek Lénárt 
Tímeának,aki zászlóvivıje volt az ügynek. Ezen kívül 
ezt az eredményt kifejezett szakmai sikernek tudom be 
és büszke vagyok rá,hogy egy ilyen községben dolgoz-
hatok.  

Köszönöm megtisztelı figyelmüket:  
Erdélyi dr 

Amikor a zsámboki ro-
mák úgy döntöttek, hogy 
megalakuljon a Zsámboki 
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, fontos szempont 
volt a község vezetıivel 
való együttmőködés. Mot-
tónk az volt: „ZSÁMBOKI 
ROMÁK ZSÁMBOKÉRT”. 
Sokat gondolkoztunk, ho-
gyan tudnánk részt vállalni 
a községünkért és a békés együttélésért. Elsı kezdemé-
nyezésünk a bekötı fıutak megtisztítása volt. Sok roma 
család, gyerekek és szüleik összefogva kimentünk és 
összeszedtünk több mint 60 zsák, szemetet. Mindenféle 
hulladékkal találkoztunk, még döglött állattetemet is 
kidobálnak az emberek. Volt olyan, aki megunta a kana-
péját és úgy gondolta jobban néz ki a kókai út mellett. 

 Szeretnénk jó partneri kapcsolatot kialakítani a helyi 
iskola- és óvodavezetıkkel, együttgondolkodva – elıse-

gíteni a munkájukat, a gye-
rekek érdekeit elıtérbe he-
lyezve. Minden olyan ne-
hézséget megoldani és eltá-
volítani, ami gátat vet a 
közös, jól mőködı együtt-
mőködésben. A cigány kul-
túra megırzése nagyon 
fontos, hiszen ıseink érté-
kei vannak elrejtve minden 
egyes  táncban , zenében és 

mesterségben. Ilyen például a kosárfonás is. 
Fontos és étékes pályázatokat szeretnénk együttmő-

ködve benyújtani, és megnyerni. Ezzel is elısegítve a 
falu jó megítélését irányunkban. 

Kívánom, hogy Isten áldása legyen minden olyan kez-
deményezésen, amely elıbbre viszi a zsámboki emberek 
érdekeit. Sok tisztelettel a Zsámboki Cigány kisebbségi 
Önkormányzat nevében.  

Oláh Ferenc elnök (06/70-431-16-96) 

ZSÁMBOKI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Látogatás Kalotaszentkirályon 
 
2010. szeptember 9-én és 10-én a zsámboki iskola ne-

velıi Szigetiné Simon Rozália igazgató asszony vezetésé-
vel ellátogattak Erdélybe, a kalotaszentkirályi testvéris-
kolájukba. Elkísérte ıket az útra Holló Ilona polgármes-
terasszony, valamint Bodáné Majoros Henrietta az 
SZSZK vezetıje is. Ez a testvérkapcsolat immár 2 éve 
tart. Ez idı alatt az erdélyi Ady Endre Általános Iskola és 
Óvoda nevelıi 2 alkalommal, míg a zsámbokiak 4 alka-
lommal tettek látogatást a testvérintézményben. 

Szentkirályról utoljára a Lecsófesztiválra érkezett egy 
12 fıs gyermekcsoport, 3 felnıtt kíséretében. Az itteniek 
pedig a Föld Napjával kapcsolatosan 3 napot töltöttek a 
testvériskolában. Ezen a kiránduláson 7 diák és 3 kísérı 
vett részt. 

A szeptemberben induló 15 fıs csoportunk nemcsak 
az iskolát és az óvodát, valamint felszerelését nézte meg 
tüzetesen, hanem a félig elkészült ragyogó diákszállást 
is. 

Ezen a vidéken ugyanis több településrıl érkeznek az 
iskolába a tanulók, így a távolabb lakók kollégiumban 
kapnak elhelyezést. A látogatás során a nevelık sokat 
beszélgettek az iskolában folyó nevelı-oktató munkáról, 
az oktatáspolitikáról, valamint a testvérkapcsolatokat 
ápoló egyéb kérdésekrıl. Útjuk során a helybéli szakta-
nárok kalauzolásával megnézték Ady Endre és Szent 
István emlékmővét, a református templomot, a temetıt 
és néhány falumúzeumnak is beillı csodálatos magán-
győjteményt. Beszélgettek a falubeliekkel, akik örömmel 
váltottak néhány szót a Magyarországról érkezettekkel. 

A látogatás végén a testvériskolák képviselıi azzal a 
meggyızıdéssel köszöntek el egymástól, hogy ezt a kap-
csolatot szorosabbra kell főzni, és továbbra is ápolni kell. 

A zsámboki csoport útját a Pest Megyei Közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány támogatta. 

Turányikné Mészáros Mária 
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Az Egri Kulturális és Mővészeti Központ és a Cantus 
Agriensis Kulturális Egyesület a Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetsége – KÓTA támogatásával 2010. no-
vember 13 – 14-én rendezte meg évadzáró népzenei 
hangversenyét a PALÓCGÁLÁT, melyre a Zsámboki 
Asszonykórust is meghívták. A Palócgála több éve 
Észak-Magyarország népzenei együtteseinek egyik ran-
gos találkozója, ahol a fellépı mővészeti csoportokon 
kívül a MTA Zenetudományi Intézete, a KÓTA Népze-
nei Tagozata, a Magyar Rádió és Pozsonyi Rádió mun-
katársai is részt vettek. A két nap során közel 50 együt-
tes mutatkozott be, ahol mi zsámbokiak is, nagy sikerrel 
szerepeltünk. A színes, gyönyörő népviseletünk után az 
utcán is megfordultak az emberek és nem gyızték di-
csérni. A turisták fényképezıgépei szüntelenül kattog-
tak, ahogy népviseletes asszonyaink végig sétáltak az 
egri utcákon.  

A csoport a fellépés után, a fiatalok „Új 

Gyöngyösbokrétás” csoportjával közösen felkereste az 
egri nevezetességeket. Városnézı sétánk a Minarett elıl 
indult. Megnéztük a Barátok templomát, a Szent Bernát 
templomot, a Minorita és Ferences templomot. Elsétál-
tunk a Líceum, az érseki palota a Ciszterci templom elıtt 
is. Jártunk a  Kopcsik Marcipánia Múzeumban, ahol fejet 
hajthattunk a fantázia és kézügyesség nagysága elıtt, 
ami itt fogadott bennünket. A csoda megalkotója 
Kopcsik Lajos Guiness-rekorder és Oscar-díjas mester-
cukrász, aki mővészi érzékkel bánik a marcipánnal.  A 
híres egri várban járva gyönyörő kilátás nyílt a történel-
mi városra. Hazafelé jövet bementünk a Szépasszony-
völgybe, Eger legnagyobb kiterjedéső borospincés terü-
letére, ahol többen megkóstolták a híres egri bort és hoz-
tak kóstolót is családtagjaiknak. Eger szépsége és látni-
valói mellett, a csodálatos napsütéses ıszi idıjárás tette  
felejthetetlenné ezt a napot a csoport számára. 

Bajdikné Bálint Mária 

A Zsámboki Asszonykórus Egerben szerepelt 

Idén, november 10-én Galgahévíz 
adott otthont a „Komposzt buli” elneve-
zéső programnak, amely Galgahévíz, 
Boldog és Zsámbok nagycsoportos óvo-
dásainak részvételével került megrende-
zésre. Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel Galgahévíz polgármestere Vanó And-
rás, a turai Szelektív Kft. vezetıje Benke 
Sándor, a Szent András Népfıiskola ré-
szérıl Kölesné Földes Tímea. 

Minden ısszel lelkesen készülünk erre 
a rendezvényre, mert az elmúlt években 
megtapasztalhattuk, hogy gyerekeknek 
és felnıtteknek egyaránt kellemes ismer-
kedést, szórakozást és nem utolsó sorban 
ismeretek bıvítését is biztosítja. 

A délelıtt 10 órára a Galgahévízi mő-
velıdési házban vártak bennünket és a 
boldogi óvodásokat a galgahévízi gyere-
kek és pedagógusaik. Elızetes felada-

tunknak megfelelıen a kihelyezett para-
vánokon elhelyeztük az általunk préselt 
levelekbıl, termésekbıl készített munká-
inkat. Az így életre hívott kiállítás Király-
fi és királylány címet viselte. 

A gyerekekkel már hetekkel korábban 
győjtöttük a színes, lehullott faleveleket 
és préseltük azokat a süni csoportban, 
majd napokon keresztül nagy odaadással 
ragasztották ügyes kező csemetéink a  
szebbnél szebb képeket. Képzelıerıben 
nem volt hiány, így fordulhatott elı, 
hogy a megadott kötött téma ellenére 
számos, ötletes elképzelés valósult meg 
és még csak hasonló alkotások sem szü-
lettek. 

A rövid megnyitó után az ısz témakö-
rével kapcsolatban játékos feladatokat 
oldottak meg a csapatok. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy nagycsoportosaink 

könnyedén győjtöt-
ték csokorba az ıszi 
idıjárás jellemzıit, 
az adott évszak 
zöldségféléit és 
gyümölcseit. Az 
sem okozott nehéz-
séget számukra, 
hogy végiggondol-
ják, milyen ıszi 
talajmunkákat kell 
elvégezni a földe-
ken, és mely takar-

mánynövények betakarítása zajlik jelen-
leg is. 

A találós kérdések megválaszolása, a 
kirakók összeillesztése, a zöldségek, gyü-
mölcsök képeinek szétválogatása után 
váltóversenyben mérték össze a csapatok 
az ügyességüket. A fürge lábú verseny-
zık mindegyikének diót kellett szállíta-
nia egyik kosárból a másikba. Vendéglá-
tóink kis csemegével kedveskedtek ne-
künk. A vetélkedı után jólesett elfo-
gyasztani a ropogós almát és a finom 
linzer süteményt. 

A csoportok végezetül elıadták szüre-
ti mősorukat. A zsámboki gyerekek a 
tılük megszokott ügyességgel szerepel-
tek, és nagy sikert arattak. 

A délelıtt folyamán sok szó esett a 
környezet védelmérıl, a hulladék szétvá-
logatva győjtésének jelentıségérıl. Az a 
törekvés érvényesült, hogy a résztvevı 
gyermeke érezzék, ık is felelısek azért, 
hogy megóvják természeti és épített kör-
nyezetüket. 

A „komposzt buli” játékos eszközeivel 
sikerült a délelıtt folyamán hozzájárulni 
a gyermekek környezettudatos magatar-
tásának kialakításához. 

A galgahévízi Csemetekert Óvoda 
dolgozóinak köszönjük a tartalmas dél-
elıttöt. 

Tamásné Homoki Andrea 
óvodapedagógus 

„Komposzt buli” Galgahévízen 
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A falugazdász értesíti a nitrátérzékeny területen gaz-
dálkodókat, a következı fontos információkról. 

1./ A nitrátérzékeny területek MEPAR blokkok szint-
jén történı felsorolása: a 27/2006. II.7. korm.rendelet 5.§ 
(1) bekezdés ab és bb pontjában találhatók. 
- Aki ezt nem találja meg a falugazdász segítséget nyújt. 

2./ A nitrátérzékeny területeken, nitrát adatszolgálta-
tási kötelezettsége van a termelıknek. Ezt erre a célra 
rendszeresített adatlapon kell beküldeni dec. 30-ig a Nö-
vény és Talajvédelmi Igazgatóságra, a következı címre. 
2100 Gödöllı Kotlán Sándor u. 3. 

Adatlap beszerezhetı a fent említett igazgatóságon és a 
falugazdásznál. 

 
3./ Aki nitrátérzékeny területen gazdálkodik, köteles 

gazdálkodási naplót vezetni. 
 
4./ Aki 2009-ben nem adott le adatlapot most még 

pótolhatja azt is a 2010-essel együtt. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása információim szerint 
komoly bírságot vonhat maga után. 

Juhász László 
Falugazdász 

A kellemes novemberi „tavaszt” ki-
használva a Tájak-Korok-Múzeumok  
Egyesület Óbudai Klubjának tagjai-
val buszkirándulásra indultunk  
Zsámbokra. A résztvevı új tagok 
még nem is hallottak községünkrıl 
és állandóan Zsámbékot emlegették. 
A „régiek” viszont már jártak a lecsó-
fesztiválokon is, sıt néhányan a nyá-
ron alakult „Zsámbokiak Baráti Kö-
rének is tagjai. A városból kikecme-
regve a 3-as fıúton vágtattunk Gö-
döllı felé, ahol a híres Grassalkovics 
kastély mellett elsuhanva nekivág-
tunk a hatalmas erdıségnek… Éppen 
az erre sétáló Erzsébet Királynırıl s 
az egykori híres vadászatokról me-
séltem, amikor – mintegy illusztráci-
óként- kényelmesen átkocogott a 
buszunk elıtt egy termetes vaddisz-
nó. Ez a térség fontos szerepet ját-
szott a II. Világháború idején a fıvá-
rost védı Attila-vonal erıdítéseként. 
Ennek emlékét ırzi a ma is jól látható 
tankcsapda-árka… Sokat szenvedett 
a több hétig tartó harcok alatt Valkó 
község is, ahonnan a sebesültek egy 
részét Zsámbokra hordták. A követ-
kezı falu Vácszentlászló szélén az 
egykori Nagy-Magyarországot for-
mázó virágoskert és a névadó Szent 
László királyunk öles faszobra érde-
melt figyelmet. Kissé tovább a 
„centrumban” a világháborús emlék-
mő, a millenniumi emlékkı és a 
szentlászlóiak kettıs keresztje látha-
tó,  amely  a k árpátmedence i 
Szentlászló nevő falvak képviselıi-
nek itteni találkozójának emlékét 

ırzi. Innen már jól látszott a 
zsámboki templomtorony, amely 
hívogató iránytőként mutatta az utat. 
Elhaladva az egykor oly széphírő 
Zöldmezı Tsz szomorkodó épületei 
mel le tt hamarosan  b eértünk 
Zsámbok térségébe. A falu szélén az 
ıskori földvár emlékkövénél kezd-
tünk ismerkedni a község nevezetes-
ségeit bemutató honismereti tanös-
vénnyel. Innen kezdve szinte lépés-
ben haladtunk a „mondák és dalok 
útján” a József Attila Mővelıdési 
Házig, ahol Bajdikné Bálint Mária 
mővelıdésszervezı várt bennünket 
és lelkesen számolt be elıadásában a 
községben folyó kulturális tevékeny-
ségekrıl, a közösségi tér funkciójáról. 
Megcsodáltuk az új szabadidı-
parkot, játszóteret és megsímogattuk 
a Mővelıdési Ház udvarán álló óriás 
öreg fenyıfák törzsét, amelyhez 1919 
nyarán a zabláró román királyi kato-
nák a lovaikat kötötték… 
Innen átsétáltunk a felújított iskolá-
hoz, ahol a Kacó óvoda népviseletbe 
öltözött csoportja adott egy tünemé-
nyes dalos-táncos mősort. Joggal 
kaptak olyan vastapsot, amilyent a 
híres színészek is megirigyelnének! 
(Kalóriapótlásként pedig különféle 
édességekkel kedveskedtünk nekik.) 
Az iskola reprezentatív elıcsarnoká-
ban Szigetiné Simon Rozália igazga-
tónı ismertette a szépséges Bajza 
Lenke írónı nevét viselı iskola neve-
lımunkáját. Különösen a Comenius-
program ragadta meg a vendégek 
figyelmét, amelynek keretében az 

elmúlt évek során több tucat 
zsámboki gyerek és pedagógus jutott 
el az EU tagországaiban és fogadtak 
onnan is vendégeket. Mindezt angol 
kommunikációval! 
Az iskola után átmentünk a környék 
legszebb barokk templomába, amely 
méltó módon reprezentálta az egyko-
ri zsámboki esperesi kerületet, hat 
plébánia központjaként! A szentélyé-
ben álló baldachinja, Johann Bergl 
festményei, a Mária Teréziát ábrázo-
ló oltárképe, stb. mind egyedülálló 
mővészeti értéket képviselnek. 
A templom szomszédságában 1982-
ben nyitották meg a tájházat, amely-
nek anyagát jórészt Kókai Margit 
néni győjtötte össze. Nevét méltán 
ırzi a ház falán lévı márványtábla. 
A tájház udvarán kedves meglepe-
tésként friss pogácsával és jó erıs 
pálinkával vendégeltek meg bennün-
ket. A tájház színpompás, gazdag 
anyaga még azokat is újból elkápráz-
tatta, akik már jártak itt korábban is. 
A Bajza Lenke téren a millenniumi 
emlékkınél, a XIX.sz-i Szenthárom-
ság oszlopnál és a községháza falán 
lévı „függetlenségi táblánál” is fel-
idéztük a történelmi eseményeket. 
Ennyi látniv aló után Párk ányi  
Csilláék már vártak a finom disznó-
toros ebéddel. 
Hazafelé jövet a csoportunk tagjai 
nem gyızték dicsérni a község tiszta, 
rendes utcáit, a sokféle értékes látni-
valót és a zsámbokiak vendégszere-
tetét. 

(Dr. Tóth József) 

Óbudaiak Zsámbokon 

Falugazdász Információ 
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A betlehemi láng me-
legséget, szeretetet és meg-
békélést visz évrıl-évre az 
emberek szívébe.  

Huszonhárom éve , 
hogy a betlehemi láng fé-
nye egész Európát bera-
gyogja, hogy reménységet, 
melegséget, szeretetet és 
megbékélést vigyen a 
templomokba, az emberek 
szívébe és otthonába. Kéz-
rıl-kézre, viharlámpásról 
viharlámpásra, mécsesrıl 
mécsesre továbbítják, hogy 
szentesté ig eljuthasson  
mindenkihez. 

Az idén a békeláng de-
cember 18-án kerül szét-
osztásra Gödöllın, ahol a 
települések polgármesterei 
átveszik a lángot és haza-
viszik településeik templo-
maiba, ahonnan minden 
lakásba eljuthat a szeretet, 
a  remény ség  láng ja. 
Zsámbokra a Római Kato-
likus Templomba 2010. 
december 18-án az esti 
órákban érkezik meg a 
láng. Amelyet akár már 

azon a napon is, de a más-
napi vasárnapi misén köz-
ségünk minden lakója ha-
zavihet saját otthonába. A 
láng jelenléte összeköti a 
magyar családokat a világ 
különbözı pontjain élı 
keresztényekkel, és elmé-
lyíti az adventi elıkészület 
lelkületét. A gyertyával 
gyertyát gyújtva továbbí-
tott láng, a béke lángja azt 
is jelképezi, hogy akárcsak 
a lángot, a békét is ember-
tıl emberig kell továbbíta-
ni. Ez a láng mindenkié, 
minden jószándékú embe-
ré, nincs egyházhoz, fele-
kezethez kötve. Kívánom 
hogy községünkben is mi-
nél több családhoz eljus-
son a betlehemi láng, hir-
detve Karácsony üzene-
tét… 

 
„Dicsıség, mennyben az 
Istennek. Békesség, föl-
dön az embernek!”  

 
(Bajdikné B. Mária) 

Rendezvények, események 

Szüreti felvonulás 
 

Az idei Szüreti felvonulásunkat 
2010. október 1-én tartottuk meg a 
községben. Elızı nap a Lapu 
Istvánné Tájház udvarán lévı szılı-
tövekrıl lelkes szüretelı csapat a 
Nyugdíjas Klub tagok segítségével 
leszüretelte, ledarálta, a szılıt. Papp 
István másnap  frissen „sutulta” a 
mustot, mellyel a falu lakóit kínáltuk 
meg egy kóstolás erejéig. 
Az utcai felvonuláson a „Kisbíró” 
invitáló szavai után az intézmények, 
csoportok és a lakók szép számban 
vettek részt. A Tájházhoz megérkez-
ve az udvaron az óvodás és az álta-
lános iskolás gyerek igényesen felké-

szített szüreti mősorát élvezhették a 
résztvevık. A jó hangulatot a táncos 
mulatozás zárta. Köszönjük minden-
kinek a munkáját! 
Végül egy kis ízelítı a Kisbíró üze-
netébıl… 
„Adatik tudtára kicsinek és nagynak, 
Kinek van még füle, kikiáltom annak! 
Az Úr 2010-ik esztendejében, nem 
üldögélünk bánatosan, tétlen! Szóljon 
gyorsan mindenki, sógornak komá-
nak, eljött az ideje a SZÜRETI FEL-
VONULÁSNAK. Itt mulat a falu ap-
raja és nagyja, búját és bánatát mind 
otthon hagyja! Must folyik a csapból, 
ihatja, ki bírja, betegségért ki-ki csak 
magát okolja! A Kisbíró mostan a 
híreket dobolja, hogyan és mi történt 
versbe szedve mondja! Zsámbok köz-
séget lakja jópár-száz lakó, mindegyi-

kük kedves, dolgos, jóravaló. Van még 
rajtuk kívül jószág, és jármővek, az 
egyikük dudál, másikuk meg béget. 
Adatik tudtára kicsinek és nagynak, 
kinek van még füle kikiáltom annak! 
Idén a legények igen gyengén vótak, 
Zsámboki jányok körül keveset forog-
tak!  Elsorvad a falu, nem lesz ez ígyen 
jó, - rajta hát legények…- mondja a kis-
bíró! Adatik tudtára kicsinek és nagy-
nak kinek van még füle kikiáltom an-
nak! A bor nem vízbül van, szılı annak 
anyja, Láthassa mindenki,  ki torkán 
csúsztassa. Isten éltesse hát a falu né-
pét, Kisbíró szövege mostan leli végét: 
Kívánok sok jót, bort és egészséget, a 
mai napon  jó mulatást néktek.  
 
Vigadjon a falu apraja és nagyja 
Vigadjon mindenki, addig amíg bírja !!” 

Sikeres volt az egészségnap! 
 
A Gödöllıi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú 
Kistérségi Társulás Zsámbok Község Önkormányzatá-
val közösen szervezte az ingyenes Egészségnapot a 
községben. A szeptember 7-én megtartott Egészségnap 
sikeres volt, hiszen a 150 regisztrált látogató 
(személyenként több 4-5 féle vizsgálatot is igénybe vé-
ve) kereste fel az Iskolában és az Orvosi rendelıben 
zajló vizsgálatokat!  

Karácsonyi ötletadó vásár és börze!!  
A József Attila Mővelıdési Házban ebben az évben 
negyedik alkalommal szervezzük meg a „Karácsonyi 
ötletadó börzét, vásárt! 

A rendezvény idıpontja: 2010. december 11.  
(szombat) 9-12 óráig tart nyitva. 

Várjuk azokat az alkotókat, akik szeretnének hozzájá-
rulni alkotásaikkal, ötleteikkel mások Karácsonyának 
szebbé, értékesebbé tételéhez. A cél, hogy a helyi em-
berek megmutassák kreativitásukat és saját kétkezi 
munkájukkal, ötleteikkel szerezzenek örömet ember-
társaiknak az év legszebb ünnepén. A nap folyamán 
szeretnénk lehetıséget adni mindenkinek a bemutat-
kozásra, tapasztalatcserére, értékesítésre. A résztvevık 
számára asztalt, székeket biztosítunk!  
Jelentkezés: minél hamarabb legkésıbb december 11 
reggel 8 óráig. Érdeklıdni lehet a Mővelıdési házban 
személyesen: Bajdikné B. Mária, vagy telefonon 06-202-
040-914, vagy 06-28-462-145. 
A József Attila Mővelıdési Házban ezen a napon gye-
reknek Karácsonyi  kézmőves foglalkozást is szerve-
zünk. 
Idıpontja: 2010. december 11-én de. 10.00-12.00 
Helyszín: Mővelıdési Ház  
 
Szeretettel várjuk a gyerekeket, egyben kérjük, hogy 
hozzanak magukkal, ollót, ceruzát, ecsetet. 

A Betlehemi láng  
fogadása  
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A „Gyermekek zöld övezete” 
Ezzel a címmel pályázott több külföldi 

intézmény - köztük iskolánk is - a  
Comenius iskolai együttmőködési prog-
ramjára a 2010/2012-es évekre. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a Tempus Köz-
alapítvány pályázatunkat kedvezıen 
bírálta el, s így számunkra kezdetét ve-
hette egy újabb kétéves projekttevékeny-
ség. Ezúttal a koordinátor szerepét is mi 
töltjük be, ezért úgy határoztunk a tanév 
elején, hogy az elsı projekttalálkozót 
intézményünkben mi fogjuk megrendez-
ni. 

Október 18-tól 22-ig láttuk vendégül a 
két partnerintézmény (Észtország; Spa-
nyolország, Gran Canaria) képviselıit a 
Bajza Lenke Általános Iskolában. Az észt 
iskola elıször dolgozik ilyen projektben, 
ennek megfelelıen eléggé óvatosan, csak 
felnıtteket delegált erre az alkalomra. Az 
igazgató és három kolléganı érkezett 
településünkre. A spanyol iskola képvi-
selıit már ismerısként üdvözölhettük 
iskolánkban. Négy felnıtt és öt tanuló  
jött Santa Brigida-ból. 

18-án, hétfın hangulatos koncerttel 
köszöntöttük a messzirıl érkezetteket. A 
Kacó Óvoda már hagyományosan bemu-
tat egy kis ízelítıt népünk táncaiból, da-
laiból, gyermekjátékaiból. Ez most is így 
történt. A vendégek elbővölten nézték az 
apróságok mősorát, szépséges népvise-
letét. Az iskola énekkara észt és spanyol 
nyelven is megszólaltatott egy-egy éne-
ket. Régi és új barátaink a gyerekekkel 
együtt énekelték  a tiszteletükre felcsen-
dülı dalokat. Táncos, zenés bemutatóval 
kedveskedtek a távoli országokból ideér-
kezıknek Gódor Fanni és Tóth Máté. 
Immár második éve mőködik az angol 
szakkör a kicsiknek és a „kicsit nagyob-
baknak” az iskolánkban Tamás Eszter 
Kata vezetésével. Jelenetükkel, mondóká-
ikkal, angol nyelvő versikéikkel, dalocs-
káikkal örvendeztettek meg minket. A 
másodikosok verses összeállítását is 
örömmel néztük. Voloszné İszi Erika 
énekkarvezetı és Farkas Lajos tanár úr 
segítségével az énekkar ugyancsak kitett 
magáért. Az igazán emlékezetes mősort 
követıen tanulóink beszélgetés részesei 
lehettek a partnerek képviselıivel, akik 
különbözı anyagokat hoztak országuk-
ról, szőkebb hazájukról és iskolájukról. 
Délután település ünk polgármestere, 

Holló Ilona várta a delegációt egy igazán 
oldott hangulatú, érdekes beszélgetésre a  
polgármesteri hivatalba. Beszélt falunk-
ról, annak szép hagyományairól, a máig 
megırzött népviseletrıl, a szorgalmas 
zsámbokiakról, akik sokat tesznek azért, 
hogy egy szebb és  jobb, egészségesebb és  
kulturáltabb környezetet teremtsenek a  
gyermekeiknek és  az unokáknak. A hiva-
talból a Boda család „farmjára” vette a 
csapat az útját. Szívélyes vendégfogadás 
után a kicsik és a nagyok körbejárták az 
állatokat; mindet csodálták, de a magyar 
szürke marha, a hungarikum volt min-
denkinek a legérdekesebb. 

Kedden az ötödik, a hetedik és a nyol-
cadik osztályosok várták a vendégeket  
tanórákra. Érdekes feladatokat oldottak 
meg a nyolcadikosok a magyar és észt 
nyelvek rokonságát bizonyítandó. Csupa 
játék volt az ötödikes angol és a hetedi-
kes dráma óra. Ez utóbbiba a látogatók is 
igen aktívan bekapcsolódtak. A kémia 
órán a nyolcadik osztályban egymást 
követték a látványosnál látványosabb 
kísérletek. A vendégek megelégedéssel  
nyugtázták, hogy ízelítıt kaphattak isko-
lánk oktató munkájából is. 

A nap délutánját az elıttünk álló fel-
adatok megbeszélése illetve a papír újra-
feldolgozásának bemutatása töltötte ki. A 
majorett-csoportok „edzését” is megte-
kintettük. 

A hét  további három napján igyekez-
tünk megmutatni szőkebb környezetünk-
ben olyan dolgokat, melyek az elıttünk 
álló projekt témáját illetik. Ellátogattunk 

a galgahévízi ökofaluba, jártunk települé-
sünk múzeumában és templomában, a 
Domony-völgyben a Lázár Lovas-
parkban, a turai szelektív hulladékgyőjtı 
és lerakótelepen, az ottani termelıszövet-
kezet tehenészetében és a budapesti állat-
kertben. Tradicionális ételeket készítet-
tünk az iskola ebédlıjében: az észt halas 
szendvicsek, mint elıétel elfogyasztása 
után mindannyian gulyáslevessel folytat-
tuk a vacsorát, majd a spanyol szósszal 
ízesített apró, héjában fıtt krumplival 
fejeztük be a lakomát. 

Minden találkozón megtisztel bennün-
ket a helyi népi  együttes, és bemutatja 
vendégeinknek a zsámboki lakodalmas 
programját. Minden alkalommal fergete-
ges a siker, most is az volt Bajdikné Bá-
lint Mária és Ráczné Schneider Éva ava-
tott irányításával. Köszönjük lelkesedésü-
ket, kedvességüket; azt, hogy szabadide-
jükbıl áldoznak hagyományaink ápolá-
sára, bemutatására. 

Úgy gondolom, vendégek és vendég-
látók egyaránt kellemes emlékeket ıriz-
nek az együtt töltött hétrıl. 

Köszönettel tartozunk minden kedves 
szülınek, a település intézményeiben 
dolgozóknak, a falu minden egyes lakójá-
nak, aki vendéglátással, mősorral, egy-
egy bátorító mosollyal hozzájárult ahhoz, 
hogy felejthetetlenné tegye a találkozó 
napjait. Tanulóink arcát látva biztosak 
vagyunk benne, hogy ez a projekt is 
gyermekeink épülését szolgálja. 

Lázárné Both Mária 
angoltanár- projektkoordinátor 

Ismét kapható Dr. Tóth József: Davaj, davaj c. könyve 
 
Dr. Tóth József helytörténész Zsámbok község kutatója, több tanulmány publikálója a II. világháborút követı ese-
ményeket dolgozta fel Zsámbok községben és a környékén, a „Davaj, davaj” c. könyvében.  A könyv több évtize-
des könyvtári kutatómunkának az eredményeként született meg. Nagy értéke a tanulmánynak, hogy indulatmen-
tesen, torzításokat elkerülve, a tényekre hagyatkozva foglalkozik a II. világháborús eseményekkel, történésekkel, 
amelyek a világháborút követıen az ország népére szakadtak. A szerzı a mővében nagyon sok érdekes, eddig is-
meretlen tényt tár fel, ezért az iskolásokon kívül jó szívvel ajánljuk mindazoknak akiket érdekel Zsámbok múltja, 
története. 
A könyv megvásárolható 1000 Ft-os áron községünk intézményeiben: Polgármesteri Hivatal, Tájház, Mővelıdési 
Ház 
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Gyakran hallhatjuk ezt a hasonla-
tot, ám mégis elıfordul, amikor ez 
nem így van. 

A pelenkával fedett bırfelületen 
létrejött kiütés, gyulladás, más néven 
pelenkakiütés gyakori probléma. A 
szakirodalom szerint a csecsemık 75 
%-a átesik életében egyszer pelenka 
dermatitisen. 

A kialakulásának fı tényezıje a 
vizelet és széklet egyszerre való 
érintkezése a baba vékony hámréte-
gő bırén, sıt a védekezı rendszerük 
még nem fejlıdött ki, ezért a bır 
könnyen felázik, felpuhul, kidörzsö-
lıdik. 

A legmodernebb pelenkák nagyon 
kényelmesek, szinte ragaszkodnak 
hozzá még a nagyobb gyermekek is, 
hátráltatva a szobatisztává válást. 
Szerencsére ezek a pelenkák már lég-
áteresztık, de ezzel sem védhetı ki a 
kiütés kialakulása. Megoldás lehet a 
gyakori csere, ami csecsemıknél a 3-

4 óránkénti, majd ahogy nı a gyer-
mek és vele együtt a pelus mérete, 
elegendı a napi 4-5-szöri váltás. Saj-
nos láttam már olyan kisdedet,  aki-
nek a térdei alatt lógott  a megtelt 
pelenkája, mert a szülık ezen spórol-
tak, nem a cigarettán! Fontos, hogy 
minden pelenkacserénél alaposan 
tisztítsuk le a bırt és használjunk 
bırvédı krémet, ami leggyakrabban 
a receptre felírható, gyógyszertári 
védıkrém. 

Amikor lehetséges hagyja szellız-
ni a baba fenekét. Ez egy jó játéklehe-
tıség is az esti fürdés elıtt. 

Nagy fájdalmat okozhat a bır ki-
sebesedése, sıt még gombával, bak-
tériummal felülfertızıdhet, ezért 
nagy körültekintéssel ápoljuk a popsi 
bırét .E banálisnak tőnı betegség 
kihat a gyermek fejlıdésére, mert a 
rossz közérzet kialvatlanná, nyugta-
lanná, étvágytalanná teheti . 

Akkor is gondolni kell a pelenka-

kiütés kialakulására, ha... 
 az anyatejes táplálás meg-

szőnik, 
 tápszer összetétele válto-

zik, 
 gyermek elkezd tehéntejet 

inni, 
 új étel kerül az étrendbe, 
 hasmenéskor, 
 fogzáskor. 

Célszerő védını, orvos segítségét 
kérni, amikor még nem hatalmaso-
dott el a kipirosodás, hámhiány. Eb-
ben az esetben is elmondható, hogy a 
megelızés sokkal jobb, mint a keze-
lés! 

 
Kollárné Dobák Marianna (Védını) 

BABA-MAMA-KLUB A VÉDİ-
NİI TANÁCSADÓBAN MINDEN 
HÓNAP UTOLSÓ HÉTFİJÉN 10 
ÓRAKOR!   
Következı találkozás:2010. novem-
ber 29. hétfı 10 óra 

A védını tanácsai: Bársonyos, mint a bababıre 

A Polgármesteri Hivatal  
 

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE 
 

Polgármester: 
Hétfı: 9.00 – 12.00, Szerda:13.30 – 16.00 

Jegyzı: 
Hétfı és szerda: 8.00 – 16.00 

Ügyintézık: 
Hétfı:  8.00 – 18.00, Szerda:  8.00 – 16.00 

Pénztári fogadóóra idıpontja: 
Hétfı és szerda:  9.00 – 12.00 

 
Halálesettel kapcsolatos anyakönyvi ügyintézés esetén az ügyfélfogadá-

si idın kívül is állunk  az ügyfelek rendelkezésére. 

Gyermekjóléti és családsegítı szolgálat: 
Zsámbok,  Bajza Lenke tér 15. (volt  Teleház épülete) 

 
Családsegítı szolgálat fogadóórái: 

Kedd:8-12, Csüt.:12-16 
Péntek:13-15 

Családgondozó: 
Szigeti Ede - Tel.:06-30-693-5927 

Gyermekjóléti Szolgálat fogadóórái: 
Hétfı:  8-12, Szerda:12-16 

Péntek:  8-10 
Családgondozó:Maszlag Gábor - Tel.: 06-30-816-0447 

Körzeti orvosi rendelı 
Háziorvos:  

Dr.Erdélyi Tibor 
Zsámbok, Szent Erzsébet tér 7. 

Telefon:06-28-592-007 
Rendelési idı: 

Munkanapokon:  
8 óra 30-12 óráig 

Nyári idıszámítás idején:   
márc. 1-okt 31.  

csütörtök 17-19 óra 
Téli idıszámítás idején :    

nov. 1-feb. 28. hétfı 18-19 óra 
csütörtök este 18-19 óra 

A központi orvosi ügyelet  
székhelye: 

Tura, Petıfi tér 2.  
Tel.: (1) 301-6969 

Fogorvosi rendelı 
Fogorvos: Dr.Gódor Mária 

 Zsámbok, Bajza Lenke tér 15. 
Telefon:06-28-462-194 

Rendelési idı: 
hétfı: 08.00 - 12.00,  

kedd és csüt.: 13.00 - 18.00, 
szerda: délelıtt iskolafogászat, 

péntek: 08.00 - 14.00. 
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PIZZA, ÉTEL HÁZHOZ  
SZÁLLÍTÁSSAL IS! 

 
3 Gatos Pizzéria és Étterem 
Kóka, Dózsa György út 15 
0629/428044 
Nyitva minden nap! Ételrendelés: Pé, Szombat: 
12 – 22:30, többi napon: 12 – 21:30 
Étlap, Pizzalap, bıvebb info: www.kokapizza.hu 
 
Fatüzeléső látványkemencében sült pizzák,  
finom ételek 
Gyönyörő környezet 
3000 Ft feletti kiszállításnál 1 l Coca Cola ajándék!  
Vállaljuk rendezvények lebonyolítását igényes kör-
nyezetben, kedvezı áron (vegyes tál 760 Ft/fıtıl)!  
Dec. 5 – én nálunk jár a MIKULÁS 15:00 – 22:00. Ezen 
a napon a pizzákat 10 % kedvezménnyel adjuk az étte-
remben, plusz a 14 éven aluliakat a Mikulás csokival 
lepi meg. Elızetes asztal foglalás szükséges!  
0629/428044 
Karácsony elıtt elızetes beigli rendeléseket felve-
szünk! 

„Drága jó szívét, dolgos két 
Kezét áldd meg Atyám! 

S én megköszönöm, hogy 
İ lehetett az Édesanyám!” 

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága Édes-
anyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, testvérünk, kedves 
rokonunk, jó ismerısünk  

Molnár Mátyásné 
Kiss Mária 

 
80 éves korában, csendben megpihent. 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halot-
tunk temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot, 
helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. 

 
Gyászoló család 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Makádi Margit Alapítvány kuratóriuma pályázatot 
hirdet szociálisan hátrányos helyzető, jó tanulmányi 
elımenetelő, tehetséges zsámboki tanulók (általános 
iskolás, középiskolás, fıiskolás, egyetemista) részére 
 
A pályázó maximum 1 A/4-es oldal terjedelemben 
indokolja pályázatát. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

név, lakcím 
iskolalátogatási igazolás, 
jó tanulmányi elımenetelnél a bizonyítvány, vagy 

leckekönyv 2009/2010-es tanév végi eredmé-
nyének másolatát, 

a valamiben tehetséget mutató tanulónál a tevé-
kenység bemutatását. 

 
A pályázat benyújtási határideje: 
 2010. december 15. 
 
A pályázat benyújtásának helye: 
 Holló Ilona polgármester 
 2116 Zsámbok, Bajza Lenke tér 10. 
(személyesen, vagy postai úton) 
 
A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 
 2010. december 20. 

Felhívás 
Karácsonyi 

Rajzpályázatra! 
  

Kiíró: József Attila Mőv. Ház és Zsámbok 
 Község Önkormányzata 
Pályázat címe: “Karácsonyt várva” 
Pályázhatnak: zsámboki gyerekek: óvodások, és 
 általános iskolás diákok 
 Három kategóriában: 
 I. kategória:  óvodás gyerekek 
 II. kategória: általános iskola  
 alsós diákjai 
 III. kategória: általános iskola   
 felsı osztályos diákjai 
Beadási határidı: 2010. December 6.  
Leadási lehetıség: Óvoda, Iskola és Mővelıdési ház 
Infromáció: 06-20-204-0914-es telefonon Bajdikné 
 
A rajzpályázat témája: Karácsonyi Rajzpályázat 
(Karácsonyt várva) 
Várunk A/4 mérető alkotásokat – bármely technikával 
készülhetnek (festés, rajz, ragasztás, zsírkréta, stb) – 
legkésıbb 2010. december 6-ig. 
A rajzok hátoldalára kérjük felírni az alábbi adatokat: a 
pályázó neve, életkora, címe elérhetısége (telefon, e-
mail)  
A rajzokat szakmai bizottság értékeli. 
 
Díjazás: 
I-II-III. helyezett: Díszoklevél és tárgynyeremény 
Díjátadás: Idısek Karácsonyán 
Mindhárom kategóriát a bíráló bizottság külön értékeli 
és díjazza! 
Mindenki szabad folyást engedhet fantáziájának, 
kívánunk ehhez jó alkotói kedvet! 
Az alkotásokból kiállítást rendezünk December 15-ére 
Idısek Karácsonyára! 






